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ভূচিকা 

রাজেন্দ্রলাল চিত্র -কতৃৃক সম্পাচদত নেপালী ন ৌদ্ধ সাচতজতয 

শ্াদূৃলকর্ৃা দাজের নে সংচিপ্ত চ  রর্ নদওয়া তজয়জে, তাই নথজক এই োচিকার 

গল্পচি গৃতীত। 

গজল্পর ঘিোস্থল শ্রা স্তী। প্রভু  ুদ্ধ তখে অোথচপণ্ডজদর ্দযাজে প্র াস োপে 

করজেে। তাাঁর চপ্রয় চশ্ষ্য আেন্দ একচদে এক গৃতজস্থর  াচিজত আতার নশ্ষ্ কজর 

চ তাজর নের ার সিয় তৃষ্ণা ন াধ করজলে। নদখজত নপজলে, এক িণ্ডাজলর কেযা, 

োি প্রকৃচত, কুজয়া নথজক েল তুলজে। তার কাে নথজক েল িাইজলে, নস চদল। 

তাাঁর রূপ নদজখ নিজয়চি িুগ্ধ তল। তাাঁজক পা ার অেয নকাজো ্পায় ো নদজখ িাজয়র 

কাজে সাতােয িাইজল। িা তার োদুচ দযা োেত। িা আচিোয় নগা র নলজপ একচি 

ন দী প্রস্তুত কজর নসখাজে আগুে জ্বালল এ ং িজরাচ্চারর্ করজত করজত এজক 

এজক ১০৮চি অকৃ েুল নসই আগুজে নেলজল। আেন্দ এই োদুর শ্চি নরাধ করজত 

পারজলে ো। রাজত্র তার  াচিজত এজস ্পচস্থত। চতচে ন দীর ্পর আসে গ্রতর্ 

করজল প্রকৃচত তাাঁর েেয চ োো পাতজত লাগল। আেজন্দর িজে তখে পচরতাপ 

্পচস্থত তল। পচরত্রাজর্র েজেয ভগ াজের কাজে প্রাথৃো োচেজয় কাাঁদজত লাগজলে। 

ভগ াে  ুদ্ধ তাাঁর অজলৌচকক শ্চিজত চশ্জষ্যর অ স্থা নেজে একচি ন ৌদ্ধির 

আ ৃচি করজলে। নসই িজরর নোজর িণ্ডালীর  শ্ীকরর্চ দযা দু ৃল তজয় নগল এ ং 

আেন্দ িজে চেজর এজলে। 
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প্রথি দৃশ্য 

িা। প্রকৃচত, ও প্রকৃচত! নগল নকাথায়! কী োচে কী তল নিজয়িার। ঘজর 

নদখজতই পাই নে। 

প্রকৃচত। এই-জে, িা, এখাজেই আচে। 

িা। নকাথায়! 

প্রকৃচত। এই-জে কুজয়াতলায়। 

িা। আশ্চেৃ করচল তুই। ন লা নগল দুপুর নপচরজয়, কােোিা নরাদ, িাচি 

্জেজে নতজত, পা নেলা োয় ো। ঘজরর েল নকান্ সকাজল নতালা তজয় নগজে। 

পািার নিজয়রা স াই েল চেজয় নগল ঘজর। ঐ নদখ , নোাঁি নিজল গরজি কাক 

ধুাঁকজে আিলকীগাজের ডাজল। তইু এই ব জশ্জখর নরাদ নপায়াচিস চ চে কাজে। 

পুরার্কথা শুজেচে, ্িা তপ কজরচেজলে ঘর নেজি  াইজর, নরাজদ পুজি  নতার চক 

তাই তল? 

প্রকৃচত। তাাঁ, িা, তপ করচে নতা  জি। 

িা। অ াক করজল! কার েজেয। 

প্রকৃচত। নে আিাজক ডাক চদজয়জে। 

গাে 

নে আিাজর চদজয়জে ডাক, চদজয়জে ডাক, 

 িেতারা আিাজক নে চদজয়জে  াক্।  

     নে আিাচর োি নেজেজে ওজগা তাচর 

        োিখাচে নিার হৃদজয় থাক্॥ 

িা। চকজসর ডাক? 

প্রকৃচত। আিার িজের িজধয  াচেজয় চদজয় নগজে ‘েল দাও’ ।  

িা। নপািা কপাল! নতাজক  জলজে ‘েল দাও’! নক শুচে। নতার আপে োজতর 

নক্? 

প্রকৃচত। তাই নতা  লজলে, চতচে আিার আপে োজতরই। 

িা। োত লুজকাস চে?  জলচেচল নে তুই িণ্ডাচলেী? 
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প্রকৃচত।  জলচেজলি। চতচে  লজলে, চিজথয কথা। চতচে  লজলে, শ্রা জর্র 

কাজলা নিঘজক িণ্ডাল োি চদজলই  া কী, তাজত তার োত  দলায় ো, তার েজলর 

নঘাজি ো গুর্। চতচে  লজলে, চেজন্দ নকাজরা ো চেজেজক। আত্মচেন্দা পাপ, 

আত্মততযার নিজয় ন চশ্। 

িা। নতার িুজখ এ-স  কী শুেচে। নতার চক িজে পজিজে পূ ৃেজের নকাজো 

কাচতেী। 

প্রকৃচত। এ কাচতেী আিার েতুে েজের। 

িা। তাসাচল তুই। েতুে েে! ঘিল কজ । 

প্রকৃচত। নসচদে রাে াচিজত  ােল ন লা-দুপুজরর ঘণ্টা, ঝাাঁ ঝাাঁ করজে নরাদ দুর। 

িা-িরা  ােুরিাজক োওয়াচিলুি কুজয়ার েজল। কখে সািজে দাাঁিাজলে ন ৌদ্ধ 

চভিু, পীত  সে তাাঁর।  লজলে, েল দাও। প্রার্িা ্েল িিজক, চশ্্জর ্জে 

প্রর্াি করজলি দূর নথজক। নভার ন লাকার আজলা চদজয় বতচর তাাঁর রূপ। 

 লজলি, আচি িণ্ডাজলর নিজয়, কুজয়ার েল অশুদ্ধ। চতচে  লজলে, নে-িােুষ্ 

আচি তুচিও নসই িােুষ্  স  েলই তীথৃেল ো তাচপতজক চিগ্ধ কজর, তৃপ্ত কজর 

তৃচষ্তজক। প্রথি শুেলুি এিে কথা, প্রথি চদলুি এক গণ্ডূষ্ েল, োাঁর পাজয়র 

ধুজলার এক কর্া চেজত নকাঁজপ ্েত  ুক। 

িা। ওজর অজ াধ নিজয়, তোৎ এত জিা তল নতার  জুকর পািা! এ পাগলাচির 

প্রায়চশ্চি করজত তজ । োচেস নে নকান্ কুজল নতার েে? 

প্রকৃচত। নক ল একচি গণ্ডূষ্ েল চেজলে আিার তাত নথজক, অগাধ অসীি 

তল নসই েল। সাত সিুদ্র এক তজয় নগল নসই েজল, ডুজ  নগল আিার কূল, ধুজয় 

নগল আিার েে। 

িা। নতার িুজখর কথা সুদু্ধ  দজল নগজে নে! োদু কজরজে নতার কথাজক। কী 

 চলস চেজে  ুঝজত পাচরস চকেু? 

প্রকৃচত। সিস্ত শ্রা স্তীেগজর আর চক নকাথাও েল চেল ো, িা। এজলে নকে 

এই কুজয়ারই ধাজর। এজকই নতা  চল েতেু েজের পালা। আিাজক দাে করজত 

এজলে িােুজষ্র তৃষ্ণা নিিা ার চশ্জরাপা। এই িতাপুর্যই খুাঁেচেজলে। নে-েজল ব্রত 

তল পূর্ৃ নস-েল নতা আর নকাথাও নপজতে ো, নকাজো তীজথইৃ ো। চতচে  লজলে, 
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 ে াজসর নগািাজতই োেকী এই েজলই িাে কজরচেজলে, নস-েল তজুল এজেচেল 

গুতক িণ্ডাল। নসই অ চধ নেজি ্েজে আিার িে, গভীর কজে শুেজত পাচি 

চদেরাত— দাও েল, দাও েল। 

গাে 

 জল    দাও েল, দাও েল! 

নদ  আচি, নক চদজয়জে নতে সম্বল। 

      কাজলা নিঘ-পাজে নিজয় 

       এল নধজয় 

         িাতক চ হ্বল— 

           দাও েল, দাও েল। 

ভূচিতজল তারা 

     ্ৎজসর ধারা 

       অন্ধকাজর 

         কারাগাজর। 

কার সুগভীর  ার্ী 

     চদল তাচে 

       কাজলা চশ্লাতল— 

         দাও েল, দাও েল॥ 

িা। কী োচে,  াো, ভাজলা নেকজে ো। ওজদর িন্তজরর নখলা আচি  ুচঝ নে 

আে নতার কথা চিেচে নে, কাল নতার িুখ চিেজতই পার  ো। ওজদর এ নে 

প্রার্ দলাজো িন্তর। 

প্রকৃচত। চিেজত পার চে এতচদে। চেচে চিজেজেে চতচে নিোজ ে। তাই আচে 

তাচকজয়। রােদুয়াজর দুপুজরর ঘণ্টা  াজে, নিজয়রা েল চেজয় োয় ঘজর, শ্্ঘচচিল 

একলা ওজি দূর আকাজশ্, আিার ঘি চেজয় এজস  চস কুজয়াতলায় পজথর ধাজর। 

িা। কার েজেয। 

প্রকৃচত। পচথজকর েজেয। 

িা। নতার কাজে নকান্ পচথক আসজ , পাগচল! 
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প্রকৃচত। নসই এক পচথক, িা, নসই এক পচথক। তাাঁর িজধয আজে চ জের 

সকল পজথর স  পচথক। চদজের পর চদে িজল োয়, এজলে ো নতা। নকাজো কথা 

ো  ’নল ত ু কথা চদজয় চগজয়চেজলে, চকন্তু রাখজলে ো নকে কথা। আিার িে নে 

তল িরুভূচির িজতা  ধূ ধূ কজর সিস্ত চদে, হু হু কজর তপ্ত তাওয়া, নস নে পারজে 

ো েল চদজত। নক্ এজস িাইজল ো। 

গাে 

       িজি আিার তৃষ্ণা, ওজগা 

         তৃষ্ণা আিার  ি েুজি। 

আচি      ৃচিচ তীে ব শ্াখী চদে, 

         সন্তাজপ প্রার্ োয় নে পুজি। 

     ঝি ্জেজে তপ্ত তাওয়ায়, 

     িেজক সুদূর শ্ূজেয ধাওয়ায়, 

           অ গুেে োয় নে ্জি। 

     নে-েুল কােে করত আজলা 

     কাজলা তজয় নস শুকাল। 

        ঝরোজর নক চদল  াধা— 

        তাজপর প্রতাজপ  াাঁধা 

           দুুঃজখর চশ্খরিূজি॥ 

িা। নতার আেজককার কথা চকেু  ুঝজত পারচে নে, নতাজক কী নেশ্া নলজগজে 

কী োচে। কী িাস, আিাজক সাদা ক’নর  ল্।  

প্রকৃচত। আচি িাই তাাঁজক। চতচে আিিকা এজস আিাজক োচেজয় নগজলে, 

আিার নস াও িলজ  চ ধাতার সংসাজর, এত  জিা আশ্চেৃ কথা! নসচ কা আচি, 

এই কথাচি চেে তুজল ধুজলার নথজক তাাঁর  ুজকর কাজে, এই ধুতজরা েুলিাজক। 

িা। িজে রাচখস, প্রকৃচত, ওজদর কথা কাজেই নশ্াে ার, কাজে খািা ার েয়। 

অদৃিজদাজষ্ নে-কুজল েজেচেস তার কাদার ন িা ভািজত পাজর এিে নলাতার 

নখান্ তাও নেই নকােখাজে। অশুচি তুই, নতার অশুচি তাওয়া েচিজয় ন িাস নে 
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 াইজর, নেখাজে আচেস নসইখােিুকুজতই থাক্ সা ধাজে। এই োয়গািকুুর  াইজর 

স ৃত্রই নতার অপরাধ। 

প্রকৃচত।                                                        গাে 

েুল  জল, ধেয আচি িাচির ’পজর, 

      নদ তা ওজগা, নতািার নস া আিার ঘজর। 

        েে চেজয়চে ধূচলজত, 

        দয়া কজর দাও ভুচলজত, 

            োই ধূচল নিার অন্তজর। 

        েয়ে নতািার েত কজরা, 

        দলগুচল কাাঁজপ থজরা থজরা। 

            িরর্পরশ্ চদজয়া চদজয়া, 

            ধূচলর ধেজক কজরা স্বগৃীয়, 

                ধরার প্রর্াি আচি 

                  নতািার তজর॥ 

িা।  াো, চকেু চকেু  ুঝজত পাচর নতার কথা। তুই নিজয়িােুষ্, নস াজতই 

নতার পুজো, নস াজতই নতার রােত্ব। এক চেচিজষ্ োত চডচিজয় নেজত পাজর 

নিজয়রাই  ধরা পজি, স াই তারা রােরােীর অংশ্, েচদ তোৎ স’নর পজি ভাজগযর 

পদৃািা। সুজোগ নতার নতা ঘজিচেল। িৃগয়ায় ন চরজয় রাোর নেজল এজসচেল নতারই 

এই কুজয়াতলায়। িজে পজি নতা? 

প্রকৃচত। তাাঁ, িজে পজি। 

িা। নকে নগচল নে রাোর ঘজর। রূপ নদজখ নস নতা ভুজলচেল। 

প্রকৃচত। ভুজলচেল ো নতা কী। ভুজলই চেল নে, আচি িােুষ্। পশু িারজত 

ন চরজয়চেল  নিাজখ নেজক পশুজকই, তাজকই িায়  াাঁধজত নসাোর চশ্কজল। 

িা। ত ু নতা চশ্কার  জলও ঐ িুখ লিয কজরচেল নস। আর, চভিু, নস চক 

োরী  জল চিজেজে নতািাজক। 

প্রকৃচত।  ুঝজ  ো তুচি  ুঝজ  ো। আচি  ুজঝচে, এতচদে পজর নসই আিাজক 

প্রথি চিজেজে। নস  জিা আশ্চেৃ। 

গাে 
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        ওজগা, নতািার িিু চদজয় নিজল সতযদৃচি 

            আিার সতযরূপ    প্রথি কজরে সৃচি। 

        নতািায় প্রর্াি, নতািায় প্রর্াি, 

            নতািায়    প্রর্াি শ্ত ার। 

আচি    তরুর্ অরুর্জলখা, 

আচি     চ িল নেযাচতর নরখা, 

আচি    ে ীে শ্যািল নিজঘ 

            প্রথি প্রসাদ ৃচি। 

  নতািায় প্রর্াি, নতািায় প্রর্াি, 

            নতািায়   প্রর্াি শ্ত ার। 

তাাঁজক িাই, িা। চেতান্তই িাই। তাাঁর সািজে সাচেজয় ধরজত িাই আিার এ েজের 

পূোর ডাচল। অশুচি তজ  ো তাজত তাাঁর িরর্। নদখুক স াই আিার ্পরধাৃ। নগৌর  

ক’নর  লজত িাই, আচি নতািার নসচ কা, েইজল সংসাজর স ারই পাজয়র কাজে 

চিরচদে  াাঁধা পজি থাকজত তজ  দাসী তজয়। 

িা। চিজে রাগ কচরস নকে,  াো। দাসীেেই নে নতার। চ ধাতার চলখে 

খণ্ডাজ  নক। 

প্রকৃচত। চে চে, িা, আ ার নতাজক  লচে, ভুচলস নে, চিজথয চেজন্দ রিাস নে 

চেজের— পাপ নস পাপ! রাোর  ংজশ্ কত দাসী েোয় ঘজর ঘজর, আচি দাসী 

েই। ব্রাহ্মজর্র ঘজর কত িণ্ডাল েোয় নদজশ্ নদজশ্, আচি েই িণ্ডাল। 

িা। নতার সজে কথা কইজত পাচর এিে কথা আচি োচে নে। তা ভাজলা, 

আচি চেজে ো  তাাঁর কাজে। পাজয় ধজর  ল , তুচি অন্ন চেজয় থাক স  ঘর নথজকই, 

আিার ঘজর নক ল এক গণ্ডূষ্ েল চেজত এজসা। 

প্রকৃচত।                                               গাে 

ো ো,   ডাক  ো, ডাক  ো অিে কজর  াইজর নথজক। 

পাচর েচদ অন্তজর তার ডাক পাো , আে  নডজক। 

     নদ ার  যথা  াজে আিার  ুজকর তজল, 

     নে ার িােুষ্ োচে নে নতা নকাথায় িজল, 
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          এই    নদওয়া-জেওয়ার চিলে আিার ঘিাজ  নক। 

চিলজ  ো চক নিার ন দো তার ন দোজত 

গোধারা চিশ্জ  ো চক কাজলা েিুোজত। 

     আপচে কী সুর ্েল ন জে 

     আপো তজত এজসজে নে, 

          নগল েখে আশ্ার  িে নগজে নরজখ॥ 

 

পৃচথ ী েখে অো ৃচিজত নেজি নিৌচির, কী তজ , িা, এক-ঘচি েল সংগ্রত 

কজর। আপচে আসজ  ো নিঘ আপে িাজে, আকাশ্ ভজর চদজয়? 

িা। এ-স  কথা  জল লাভ কী। নিঘ আপচে আজস নতা আজস, ো আজস 

নতা আজসই ো। নখত-খন্দ েচদ শুচকজয় োয় তাজত কার চকজসর গরে। আিরা 

আকাজশ্ তাচকজয় থাচক, আর কী করজত পাচর। 

প্রকৃচত। নস তজ  ো। তাচকজয়  জস থাক  ো, িন্তর োচেস তইু, নসই িন্তর 

নতাক আিার  াহু ন্ধে, আেুক তাাঁজক নিজে। 

িা। ওজর স ৃোশ্ী,  চলস কী! সাতস নক লই  ািজে নদচখ! আগুে চেজয় 

নখলা! এরা চক সাধারর্ িােুষ্! িন্তর খািা  এজদর ’পজর? শুজে  ুক নকাঁজপ 

ওজে। 

প্রকৃচত। রাোর নেজলর ন লায় িন্তর পিজত নিজয়চেচল নকান্ সাতজস। 

িা। ভয় কচর নে রাোজক, নস শ্ূজল িিাজত পাজর। চকন্তু, এরা নে চকেুই 

কজর ো। 

প্রকৃচত। আচি আর নকাজো ভয় কচর নে  ভয় কচর, আ ার ো  নেজি, আ ার 

আপোজক ভুল , আ ার ঢুক  আাঁধার নকাোয়। নস নে িরজর্র  ািা। আেজতই 

তজ  তাাঁজক, এত জিা কথা এত নোর কজর  লচে, এ চক আশ্চেৃ েয়— এই আশ্চেৃই 

নতা ঘচিজয়জে নস। আজরা আশ্চেৃ চক ঘিজ  ো, আসজ  ো চক আিার পাজশ্। 

আিার আজধা আাঁিজল  সজ  ো? 

িা। তাাঁজক আেজত পাচর তয়জতা, তইু তার িূলয চদজত পারচ ? নতার চকিইু 

থাকজ  ো  াচক! 
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প্রকৃচত। ো, চকেুই থাকজ  ো। আিার েেেোন্তজরর নসই দায়, চকিুই 

থাকজ  ো, এজক াজর সিস্তই চিচিজয় চদজত পারজলই ন াঁজি ো । তাই নতা িাই 

তাাঁজক। চকিু থাকজ  ো আিার। আিার েুগেুজগর অজপিা কজর থাকা এই েজেই 

সাথৃক তজ , িে নক লই তাই  লজে। সাথৃক তজ । নসইেজেযই নতা শুেলুি এিে 

আশ্চেৃ কথা— েল দাও। আে নেজেচে, আচিও পাচর চদজত। এই কথা স াই 

আিাজক ভুচলজয় নরজখচেল। নদ , নদ , আে আিার স  চকেু নদ   জলই  জস 

আচে তাাঁর পথ নিজয়। 

িা। তুই ধিৃ িাচেস নে? 

প্রকৃচত। কী কজর  ল ! তাাঁজকই িাচে চেচে আিাজক িাজেে। নে-ধিৃ অপিাে 

কজর নস-ধিৃ চিজথয। অন্ধ ক’নর, িুখ  ন্ধ কজর স াই চিজল নসই ধিৃ আিাজক 

িাচেজয়জে। চকন্তু, নসচদে নথজক এই ধিৃ িাো আিার  ারর্। নকাজো ভয় আর নেই 

আিার— পড়্ নতার িন্তর, চভিুজক চেজয় আয় িণ্ডাজলর নিজয়র পাজশ্। আচিই নদ  

তাাঁজক সম্মাে। এত  জিা সম্মাে আর নক্ চদজত পারজ  ো। 

গাে 

আচি   তাজরই োচে তাজরই োচে 

            আিায় নে েে আপে োজে— 

        তাচর দাজে দাচ  আিার 

            োর অচধকার আিার দাজে। 

        নে আিাজর চিেজত পাজর 

        নসই নিোজতই চিচে তাজর, 

        একই আজলা নিোর পজথ 

            তার প্রাজর্ আর আিার প্রাজর্। 

আপে িজের অন্ধকাজর ঢাকল োরা 

আচি   তাজদর িজধয আপেতারা। 

        েুাঁইজয় চদল নসাোর কাচে, 

        ঘুজির ঢাকা নগল োচি, 

        েয়ে আিার েুজিজে তার 
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            আজলা-করা িুজখর পাজে॥ 

িা। শ্াপ লাগার ভয় কচরস নে তুই? 

প্রকৃচত। শ্াপ নতা নলজগই আজে েেকাল নথজক। এক শ্াজপর চ জষ্ আর-এক 

শ্াজপর চ ষ্ িয় তজয় োয়। নকাজো কথাই শুে  ো, িা, শুে  ো, শুে  ো। শুরু 

কজর নদ ির। পার  ো নদচর সইজত। 

িা। আিা, তা তজল কী োি তাাঁর  ল্।  

প্রকৃচত। তাাঁর োি আেন্দ। 

িা। আেন্দ? ভগ াে  ুজদ্ধর চশ্ষ্য?  

প্রকৃচত। তাাঁ, নসই চভি।ু 

িা। তুই আিার  ুক-জিরা ধে, আিার নিাজখর িচর্— নতার কথাজতই 

এত জিা পাজপ তাত চদচি। 

প্রকৃচত। চকজসর পাপ! চেচে স াইজক কাজে আজেে তাাঁজক কাজে আে , তাজত 

নদাষ্ তজয়জে কী। 

িা। ওাঁরা পুজর্যর নোজর নিজে আজেে িােুষ্জক। আিরা িন্তর পজি িাচে, 

পশুজক িাজে নে-োাঁজস। আিরা িথে কজর তুচল পাাঁক। 

প্রকৃচত। ভাজলাই নস ভাজলাই, েইজল পজকাদ্ধার তয় ো। 

িা। ওজগা, তুচি িতাপুরুষ্, অপরাধ কর ার শ্চি আিার েত, িিা কর ার 

শ্চি নতািার তার নিজয় অজেক ন চশ্। প্রভু, অসম্মাে করজত  জসচে, ত  ুপ্রর্াি 

গ্রতর্ কজরা। 

প্রকৃচত। চকজসর ভয় নতািার, িা! ির আচিই পিচে িাজয়র িুখ চদজয়। আিার 

ন দো েচদ আজে তাাঁজক নিজে, আর তাই েচদ তয় অপরাধ, তজ  কর ই অপরাধ, 

কর ই। নে-চ ধাজে নক ল শ্াচস্তই আজে, সান্ত্বো নেই, িাে  ো নস চ ধােজক। 

গাে 

    নদাষ্ী কজরা, নদাষ্ী কজরা। 

      ধুলায়-পিা ম্লাে কুসুি 

        পাজয়র তলায় ধজরা। 

      অপরাজধ-ভরা ডাচল 
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      চেে তাজত কজরা খাচল, 

তার পজর নসই শ্ূেয ডালায় 

      নতািার করুর্া ভজরা। 

তুচি ্চ্চ, আচি তুি— 

  ধর  নতািায় োাঁজদ 

      আিার অপরাজধ। 

   আিার নদাষ্জক নতািার পুর্য 

   করজ  নতা কলকশ্ূেয, 

 িিায় নগাঁজথ সকল ত্রুচি 

      গলায় নতািার পজরা॥ 

িা। আিা সাতস নতার প্রকৃচত! 

প্রকৃচত। আিার সাতস! নভজ  নদখ তাাঁর সাতজসর নোর! নক্ নে-কথা আিার 

কাজে  লজত পাজর চে চতচে সতজেই  লজলে, েল দাও। ঐিকুু  ার্ী, তার নতে 

কত— আজলা ক’নর চদজল আিার সিস্ত েে   ুজকর ্পজর কাজলা পাথরিা 

চিরকাল িাপা চেল, চদজল নসিাজক নেজল, ্েজল ্েল রজসর ধারা। চিজথয নতার 

ভয়, তুই নে তাাঁজক নদচখস চে। সিস্ত সকাল ন লা চভিা করজলে শ্রা স্তীেগজর  

এজলে িাে নপচরজয় শ্মশ্াে নপচরজয়, েদীর তীর ন জয়, প্রখর নরৌদ্র িাথায় কজর। 

চকজসর েজেয। আিার িজতা নিজয়জকও নক ল ঐ একচি কথা  ল ার েজেয— 

েল দাও! িজর োই, িজর োই। নকাথা নথজক োিল এত দয়া, এত নপ্রি! োিল 

নসই ভীরুর কাজে নে স ার নিজয় অজোগয। আর চকজসর ভয় আিার! েল দাও! 

নসই েল-জে আিার েে ভজর ্পজি ্জেজে, ো চদজত পারজল নতা  াাঁি  ো। 

েল দাও! এক চেজিজষ্ নেজেচে, েল আজে আিার, অেুরাে েল, নস আচি 

োো  কাজক। তাই নতা ডাকচে চদেরাত। শুেজত েচদ ো পাে, ভয় নেই, নদ নতার 

িন্তর পজি। সইজ  তাাঁর সইজ । 

িা। িােপাজরর রাস্তা চদজয় ঐ-জে কারা িজলজে, প্রকৃচত, পীত সে-পরা। 

প্রকৃচত। তাই নতা, ও নে নদখচে সংজঘর স  শ্রির্। শুেে ো, পিজেে ির? 
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পজথ শ্রিজর্রা।                       ুজদ্ধা সুসুজদ্ধা করুর্ািতাণ্েজ া 

নোচ্চন্ত সুদ্ধব্বর-ঞােজলািজো। 

নলাকস স পাপূপচকজলসঘাতজকা 

 ন্দাচি  ুদ্ধম্ অতিাদজরর্ তম্।  

প্রকৃচত। িা, ঐ-জে চতচে িজলজেে স ার আজগ আজগ। এই কুজয়াতলার চদজক 

চেজর তাকাজলে ো। আর-এক ার নতা  জল নেজত পারজতে, েল দাও। িজে 

তজয়চেল, আিাজক ্চে নেজল নেজত পারজ ে ো, আচি নে ওাঁর চেজের তাজতর 

েতুে সৃচি। ( জস প’নি  ার  ার িাচিজত িাথা েুজক) এই িাচি, এই িাচি, এই 

িাচিই নতার আপে—ততভাচগেী, নক নতাজক আজলাজত েুচিজয় তুজলচেল এক 

িুতূজতৃর েজেয। তাজক চক দয়া  জল। নশ্জষ্ পিজত তল এই িাচিজতই— চিরচদে 

চিচশ্জয় থাকজত তজ  এই িাচিজতই, েত নলাক িজল রাস্তায় তাজদর পাজয়র তলায়। 

িা।  াো, ভুজল ো, ভুজল ো এ সিস্ত-চকেু। নতার এক চেজিজষ্র স্বপ্ন নভজি 

চদজয় ওরা োজি িজল, োক োক। ো নিাঁক ার েয় তা েত শ্ীঘ্র োয় ততই ভাজলা। 

প্রকৃচত। এই প্রচতচদজের িাই িাই িাই, এই প্রচত িুতূজতৃর অপিাে,  ুজকর 

চভতজর এই খাাঁিার পাচখর পাখা-আেজি-িরা, এজকই  জল স্বপ্ন? ো  ুজকর স  

চশ্রা কািজি ধজর থাজক, োিজত িায় ো, তাই স্বপ্ন? আর ঐ ওরা, নেই নকাজো 

 াাঁধে, নেই নকাজো সুখদুুঃখ, নেই নকাজো সংসাজরর ন াঝা— নভজস িজল োয় 

শ্রৎকাজলর নিজঘর িজতা— ওরাই আজে নেজগ, ওরাই স্বপ্ন েয়? 

িা। নতার কি নদখজত পাচর নে, প্রকৃচত। ওঠ্ তুই। আে ই তাাঁজক ির পজি। 

চেজয় আস  ধুজলার পথ চদজয়ই। ‘চকেু িাই ো’  লার অতংকার ভাি  তাাঁর— ‘িাই 

িাই’  জলই আসজত তজ  তাাঁজক েুজি। 

প্রকৃচত। িা, নতািার ির েী সৃচির আচদকাজলর। এজদর ির কাাঁিা, এই 

নসচদেকার। ওরা পারজ  ো নতািার সজে। নতািার িজরর িাজে খুলজ  ওজদর 

িজরর গাাঁে। ওাঁজক তারজতই তজ , তারজতই তজ । 

িা। নকাথায় োজি ওরা। 

প্রকৃচত। ওরা োয় এইিাত্র োচে, ওরা নকাজোখাজেই োয় ো।  ষৃ্া আসজ  

চকেুচদে পজর, তখে  সজ  িাতুিৃাজসয। আ ার োজ , কী োচে নকাথায়। এজকই 

ওরা  জল নেজগ থাকা! 
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িা। পাগচল, তজ  কী  লচেস িন্তজরর কথা। িজল োজি কত দূজর— নকাথা 

নথজক আে  চেচরজয়। 

প্রকৃচত। নেখাজেই োক নেরাজতই তজ , দূর নেই নতার িন্তজরর কাজে। 

গাে 

      োয় েচদ োক সাগরতীজর। 

আ ার আসুক, আ ার আসুক, আসুক চেজর। 

      নরজখ নদ  আসে নপজত 

         হৃদজয়জত, 

    পজথর ধুজলা চভচেজয় নদ  অশ্রুেীজর। 

       োয় েচদ োক বশ্লচশ্জর। 

      আসুক চেজর, আসুক চেজর। 

       লুচকজয় র  চগচরগুতায়, 

         ডাক  ্তায়— 

    আিার স্বপে ওর োগরর্ রইজ  চঘজর॥ 

আিাজক করজল ো দয়া, আচি ওজক দয়া কর  ো। নতার স  নিজয় নে চেষ্ঠুর 

ির পচিস তাই— পাজক পাজক দাগ চদজয় চদজয় েিাক ওর িেজক। োজ  নকাথায় 

আিাজক এচিজয়, পারজ  নকে। 

িা। ভা ো কচরস নে। অসাধয তজ  ো। নতাজক নদ  িায়াদপৃর্। নসইচি তাজত 

চেজয় োিচ । তার োয়া পিজ  তাজত। নসই আয়োজতই নদখজত পাচ  কী তল তার, 

কতদূর নস এল। 

প্রকৃচত। ঐ নদখ, পচশ্চজি েিল নিঘ, ঝজির নিঘ। ির খািজ , িা, খািজ । 

্জি োজ  শুষ্ক সাধে, শুকজো পাতার িজতা। চে জ   াচত। পথ নদখা োজ  ো। 

ঘুজর ঘুজর এজস পিজ  এই দরোয়, চেশ্ীথরাজত ঝজি  াসাভািা পাচখ নেিে কজর 

এজস পজি অন্ধকার আচিোয়।  ুক দুর  দুর্ ক করজে, িজের িজধয চঝচলক চদজি 

চ েুচল, নেচেজয় নেচেজয় নঢ্ ্েজে নে-সিুজদ্র তার পার নদচখ নে। 

িা। এখজো নভজ  নদখ। িাঝখাজে নতা আাঁৎজক ্েচ  নে ভজয়? বধেৃ থাকজ  

নতার? িজরর ন গ ি’নি োজ  েখে, তোৎ নেকাজত নগজল আিার প্রার্ ন চরজয় 
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োজ । জ্বল ার চেচেস সিস্ত োজ  োই তজয়, তজ  চে জ  আগুে, এই কথািা িজে 

রাচখস। 

প্রকৃচত। তুই ডরচেস কার েজেয। নস চক নতিচে িােুষ্। চকেুজত চকেু তজ  ো 

তার— নশ্ষ্ পেৃন্তই আসুক নস িজল, আগুজের পথ িাচিজয় িাচিজয়। আচি িজের 

িজধয নদখজত পাচি, সািজে প্রলজয়র রাচত্র, চিলজের ঝি, ভািজের আেন্দ। 

গাে 

        হৃদজয় িচন্দ্রল ডিরু গুরুগুরু, 

        ঘে নিজঘর ভুরু, কুচিল কুচিত,  

তল নরািাচিত  ে  োন্তর  

দুচলল িিল  জিাচতজন্দাজল 

        চিলেস্বজপ্ন নস নকান্ অচতচথ নর। 

সঘে- ষৃ্র্-শ্ব্দ-িুখচরত, 

 জ্রসিচকত ত্রস্ত শ্ ৃরী, 

িালতী ল্লরী কাাঁপায় পল্ল  

            করুর্ কজল্লাজল, 

        কােে শ্চকত চঝচল্লঝংকৃত॥ 
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চিতীয় দৃশ্য 

প্রকৃচত।  ুক নেজি োজ ! আচি নদখ  ো আয়ো, নদখজত পার  ো। কী 

ভয়ংকর দুুঃজখর ঘূচর্ৃঝি।  ে্পরচত নশ্ষ্কাজল চক িড়্ িড়্ কজর লুজিাজ  ধুজলায়, 

অভ্রজভদী নগৌর  তার পিজ  নভজি? 

িা। নদখ ,  াো, এখজো েচদ  চলস, চেচরজয় আে ার নিিা কচর আিার 

িরজক। তাজত আিার োিী চোঁজি োয় েচদ, োয় চেজের প্রার্, নসও ভাজলা, চকন্তু 

ঐ িতাপ্রার্ রজি পাক। 

প্রকৃচত। নসই ভাজলা, িা, থাক্ নতািার ির। আর কাে নেই।– ো ো ো ো— পথ 

আর কতখাচেই  া! নশ্ষ্ পেৃন্ত আসজত নদ তাজক, আসজত নদ, আিার এই  ুজকর 

কাে পেৃন্ত। তার পজর স  দুুঃখ নদ  চিচিজয়, আিার চ েসংসার ্োি কজর 

চদজয়। গভীর রাজত্র এজস নপৌাঁেজ  পচথক, সিস্ত  ুজকর জ্বালা চদজয় জ্বাচলজয় নদ  

প্রদীপ, আজে সুধার ঝরো গভীর অন্তজর, তার েজল অচভজষ্ক তজ  তার— নে 

শ্রান্ত, নে তপ্ত, নে িতচ িত। আর-এক ার নস িাইজ , েল দাও— আিার 

হৃদয়সিুজদ্রর েল! আসজ  নসই চদে। নতার ির িলুক, িলুক।  

গাে 

দুুঃখ চদজয় নিিা  দুুঃখ নতািার, 

িাে করা  অতল েজল চ পুল ন দোর। 

      নিার সংসার চদ  নে জ্বাচল, 

      নশ্াধে তজ  এ নিাজতর কাচল, 

িরর্ যথা চদ  নতািার িরজর্ ্পতার। 

িা। এত নদচর তজ  োেতুি ো,  াো। আিার ির নশ্ষ্ তল  ুচঝ। আিার 

প্রার্ নে কজে এজসজে। 

প্রকৃচত। ভয় নেই, িা, আর-একি ুসজয় থাক্। একিখুাচে। ন চশ্ নদচর নেই। 

িা। আষ্াঢ় নতা পজিজে, ওাঁজদর িাতুৃিাসয নতা আরম্ভ তল। 

প্রকৃচত। ওাঁরা নগজেে ব শ্ালীজত নগাচশ্রসংজঘ। 

িা। কী চেষ্ঠুর তুই! নস নে অজেক দূর। 
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প্রকৃচত।  হুদূর েয়। সাত চদজের পথ। পজেজরা চদে নতা নকজি নগল। এতচদজে 

িজে তজি, িজলজে আসে, আসজে আসজে, ো  হুদূর, ো লিজোেে দরূ, ো 

িন্দ্রসূেৃ নপচরজয়, আিার দু তাজতর োগাল নথজক ো অসীি দূজর তাই আসজে 

কাজে। আসজে, কাাঁপজে আিার  ুক ভূচিকজম্প। 

িা। িজরর স  অে পূর্ৃ কজরচে, এজত  জ্রপাচর্ ইন্দ্রজক আেজত পারত নিজে। 

ত ু নদচর তজি। কী িরর্াচন্তক েুদ্ধই িলজে। কী নদজখচেচল তুই আয়োজত। 

প্রকৃচত। প্রথি নদজখচে, আকাশ্জোিা কুয়াশ্া, বদজতযর সজে লিাই কজর ক্লান্ত 

নদ তার েযাকাজশ্ িুজখর িজতা। কুয়াশ্ার োাঁজক োাঁজক ন জরাজি আগুে। তার 

পজর কুয়াশ্ািা স্ত জক স্ত জক চোঁজি চোঁজি নগল— েুজল-ওো নেজি-পিা প্রকাণ্ড 

চ ষ্-জোিার িজতা— লাল তজয় ্েল রি। নসচদে নগল। পজরর চদে নদচখ, 

চপেজে ঘে কাজলা নিঘ, চ দুযৎ নখলজে, সািজে দাাঁচিজয় আজেে চতচে, জ্বলজে 

আগুে স ৃাে চঘজর। আিার রি এল চতি তজয়। েুজি নতাজক  লজত নগলুি, 

এখচে নদ নতার ির  ন্ধ কজর। চগজয় নদচখ তুই চশ্ জেত্র, কাজের িজতা  জস, 

ঘে ঘে চেোস পিজে, ঞানাে নেই। িজে তল, নতার িজধযও নকাজোখাজে দা্-

দা্ জ্বলজে আগুে। নে পা ক চদজয় চতচে নঢজকজেে আপোজক নতার অচিোচগেী 

নোাঁস নোাঁস ক’নর তাজক নো ল িারজে, িলজে িন্দ্বেুদ্ধ। চেজর এজস আয়ো 

তুজল নদচখ, আজলা নগজে—শুধু দুুঃখ দুুঃখ দুুঃখ, অসীি দুুঃজখর িূচত।ৃ 

িা। িজর পজি নগচল নে তাই নদজখ! তারই নতা ঝলক নলজগচেল আিার 

প্রাজর্র িজধয  িজে তল, আর সইজ  ো। 

প্রকৃচত। নে দুুঃজখর রূপ নদজখচে নস নতা তাাঁর একলার েয়, নস আিারও  

আিাজদর দুেজের। ভীষ্র্ আগুজে গজল চিজশ্জে নসাোর সজে তাাঁ া। 

িা। ভয় তল ো নতার িজে? 

প্রকৃচত। ভজয়র নিজয় অজেক ন চশ্— িজে তল নদখলুি, সৃচির নদ তা প্রলজয়র 

নদ তার নিজয় ভয়ংকর—আগুেজক িা কাজিে তাাঁর কাজে, আর আগুে নক লই 

নগাম্ রাজি গেৃাজি। সপ্তধাতুর নকৌজিাজত কী আজে তাাঁর পাজয়র সািজে— প্রার্ ো 

িৃতুয? আিার িজে েুলজত লাগল একিা আেন্দ। তাজক কী  ল ? েতুে সৃচির 
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চ রাি ব রাগয। ভা ো নেই, ভয় নেই, দয়া নেই, দুুঃখ নেই— ভািজে, জ্বজল ্েজে, 

গজল োজি, চেিজক পিজে স্ফুচলে। থাকজত পারলুি ো, আিার সিস্ত শ্রীর-িে 

নেজি নেজি ্েল অচিচশ্খার িজতা। 

গাে 

নত িতাদুুঃখ, নত রুদ্র, নত ভয়ংকর, 

          ওজত শ্ংকর, নত প্রলয়ংকর। 

নতাক েিাচেুঃসৃত অচিভুেেি-  

দংশ্জে েেৃর স্থা র েেি, 

ঘে ঘে ঝে-ঝে, ঝে- েে ঝে- েে  

             চপর্াক িংকজরা॥ 

িা। কী রকি নদখচল নতার চভিুজক। 

প্রকৃচত। নদখলুি, তাাঁর অচেজিষ্ দৃচি  হুদূজর তাচকজয়, নগাধূচল-আকাজশ্র 

তারার িজতা। ইজি তল, আপোর কাে নথজক িজল োই অেন্তজোেে দূজর। 

িা। তুই আয়োর সািজে তখে োিচেচল— চতচে নদখজত পাচিজলে? 

প্রকৃচত। চধক্ চধক্ , কী লজ্জা! িজে তচিল, নথজক নথজক নিাখ লাল তজয় 

্েজে, অচভশ্াপ চদজত োজিে। আ ার তখচে পা চদজয় িাচিজয় দজল নেলজেে 

রাজগর অোরগুজলা। নশ্ষ্কাজল নদখজলি, তাাঁর রাগ চেরল কাাঁপজত কাাঁপজত নশ্জলর 

িজতা চেজের চদজক, চ াঁধল চগজয় িজিৃর িজধয। 

িা। সিস্ত সতয করচল তুই? 

প্রকৃচত। আশ্চেৃ তজয় নগলুি। আচি, এই আচি, এই নতািার নিজয়, নকাথাকার 

নক তার চেকাো নেই— তাাঁর দুুঃখ আর এর দুুঃখ আে এক। নকান্ সৃচির েজঞান 

এিে ঘজি— এত জিা কথা নক্ নকাজোচদে ভা জত পারত! 

িা। এই ্ৎপাত শ্ান্ত তজ  কতচদজে। 

প্রকৃচত। েতচদে-ো আিার দুুঃখ শ্ান্ত তজ । ততচদে দুুঃখ তাাঁজক নদ ই। আচি 

িুচি েচদ ো পাই চতচে িুচি পাজ ে কী কজর। 

িা। নতার আয়ো নশ্ষ্ নদজখচেস কজ । 
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প্রকৃচত। কাল সজন্ধজ লায়। ব শ্ালীর চসংতদরো নপচরজয়জেে চকেুচদে আজগ, 

গভীর রাজত্র। ন াধ তয় নগাপজে, শ্রির্জদর ো োচেজয়। তার পজর কখজো নদজখচে, 

েদী নপরজলে নখয়া নেৌজকায়  নদজখচে দুগৃি পাতাজি  নদজখচে সজন্ধ তজয় এজসজে, 

িাজে চতচে একা  নদজখচে অন্ধকাজর, গভীর রাজত্র,  জের পজথ। েত োজি চদে, 

স্বজপ্নর নঘার আসজে ঘে তজয়, িজলজেে নকাজো চ িার ো কজর, চেজের সজে সিস্ত 

িন্দ্ব নশ্ষ্ কজর চদজয়। িুজখ একিা চ হ্বলতা, নদজত একিা বশ্চথলয— দুই নিাজখর 

সািজে নেে  স্তু নেই  নেই সতযচিথযা, নেই ভাজলািন্দ  আজে চিন্তাতীে অন্ধ লিয, 

নেই তার নকাজো অথৃ। 

িা। আে নকাথায় এজসজেে আন্দাে করজত পাচরস? 

প্রকৃচত। কাল সন্ধযার সিয় নদজখচে ্পলী েদীর ধাজর পািল গ্রাজি। ে  ষৃ্ায় 

েজলর ধারা ্েি, ঘাজির কাজে পুজরাজো চপপুল গাে, নোোচক জ্বলজে ডাজল 

ডাজল, তলায় নশ্ওলা-ধরা ন দী— নসইখাজে এজসই তোৎ িিজক দাাঁিাজলে। 

অজেকচদজের নিো োয়গা  শুজেচে, ঐখাজে  জস ভগ াে  ুদ্ধ একচদে রাো 

সুপ্রভাসজক ্পজদশ্ চদজয়চেজলে। দুই তাজত িুখ নঢজক  জস পিজলে, স্বপ্ন  ুচঝ 

ভািল তোৎ। তখচে েুাঁজি নেজল চদজলি আয়ো, ভয় তল কী োচে কী নদখ । তার 

পজর নগজে সিস্ত চদে, চকেু োেজত িাই চে, আশ্া করচে, আশ্া োিচে— এিচে 

কজর আচে  জস। এখে রাত আসজে অন্ধকার তজয়। প্রতরী তাাঁক চদজয় িজলজে 

রাস্তায়, এক প্রতর নগল  ুচঝ নকজি! আর সিয় নেই, সিয় নেই, িা, এ রাত  যথ ৃ

কচরস নে। নতার স  নোরিা নদ ঐ িজর। 

িা। আর পারচে নে,  াো। ির দু ৃল তজয় এল, আিার প্রার্ ও শ্রীর এজসজে 

অ শ্ তজয়। 

প্রকৃচত। দু ৃল তজল িলজ  ো। চদস নে তাল নেজি। নের ার চদজক িুখ 

চেচরজয়জেে  া,  াাঁধজে নশ্ষ্ িাে পজিজে— তয়জতা চিকজ  ো। তয়জতা ন চরজয় 

োজ ে আিার এ েজের সংসার নথজক, আর পা  ো োগাল চকেুজতই। তখে 

আিারই স্বজপ্নর পালা, আ ার িণ্ডাচলেীর িায়ািূচতৃ। পার  ো সইজত নসই চিজথয। 

পাজয় পচি, িা, নদ এক ার নতার সিস্ত শ্চি। এ ার শুরু কর্ ক নতার  সুন্ধরাির, 

িলজত থাক্ পুর্য ােজদর তুচষ্ত স্বগৃজলাক। 

গাে 
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আচি     নতািাচর িাচির কেযা, 

                েেেী  সুন্ধরা। 

তজ      আিার িাে েে 

                নকে  চিত করা। 

          পচ ত্র োচে নে তুচি 

          পচ ত্র েেভূচি— 

িাে কেযা আচি নে ধেযা 

                প্রাজর্র পুজর্য ভরা। 

        নকান্ স্বজগৃর তজর 

ওরা      নতািায় তুি কজর, 

রচত      নতািার  ি-’পজর। 

          আচি নে নতািাচর আচে 

          চেতান্ত কাোকাচে— 

নতািার      নিাচতেীশ্চি দাও আিাজর 

                হৃদয়প্রার্-তরা॥ 

িা। নেিে  জলচেজলি নতিচে প্রস্তুত তজয়ে নতা? 

প্রকৃচত। তজয়চে! কাল চেল শুক্লাচিতীয়ার রাত, কজরচে গম্ভীরায় অ গাতে 

িাে। এই নতা িাল চদজয়, দাচিজির েুল চদজয়, চসাঁদুর চদজয়, সাতচি রত্ন চদজয়, 

িক্র এাঁজকচে আচিোয়। পুাঁজতচে তলজদ কাপজির ধ্বোগুচল, থালায় নরজখচে 

িালািন্দে, জ্বাচলজয়চে  াচত। িাজের পর কাপি পজরচে ধাজের অকুজরর রি, 

িাাঁপার রজির ওিো। পু  চদজক আসে কজর সিস্ত রাত ধযাে কজরচে তাাঁর িূচতৃ। 

নষ্াজলাচি নসাোচল সুজতায় নষ্াজলাচি গ্রচেথ চদজয় রাখী পজরচে  াাঁ তাজত। 

িা। আিা, তজ  োজিা নতািার নসই আহ্বাজের োি— প্রদচির্ কজরা। আচি 

ন দীর কাজে ির পিচে। 

প্রকৃচত।                                            গাে 

িি    রুদ্ধ িুকূলদজল এজসা। 

              নসৌরভ-অিৃজত। 

িি    অখযাত চতচিরতজল এজসা 
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                নগৌর চেশ্ীজথ। 

এই    িূলযতারা িি শুচি, 

এজসা    িুিাকর্ায় তুচি িুচি। 

িি    নিৌেী  ীর্ার তাজর তাজর 

                 এজসা সংগীজত। 

ে -অরুজর্র এজসা আহ্বাে— 

চিররেেীর নতাক অ সাে,    এজসা। 

এজসা শুভচিত শুকতারায়, 

এজসা চশ্চশ্র-অশ্রুধারায়, 

            চসন্দূর পরাও ্ষ্াজর 

                ত  রচশ্মজত॥ 

িা। প্রকৃচত, এই ার নতািার আয়োিা চেজয় নদজখা। নদখে—কাজলা োয়া 

পজিজে ন দীিার ্পজর? আিার  ুক নভজি োজি, পারচে নে। নদজখা আয়োিা— 

আর কত নদচর। 

প্রকৃচত। ো, নদখ  ো, নদখ  ো, আচি শুে  িজের িজধয— ধযাজের িজধয। 

তোৎ সািজে নদখ  েচদ নদখা নদে। আর-একি ুসজয় থাজকা, িা— নদজ ে নদখা, 

চেশ্চয় নদজ ে। ঐ নদজখা, তোৎ এল ঝি, আগিেীর ঝি, পদভজর পৃচথ ী কাাঁপজে 

থর  থচরজয়,  ুক ্েজে গুর  গুর্ ক কজর। 

িা। আেজে নতার অচভশ্াপ ততভাচগেী। আিাজক নতা নিজর নেলজল! চোঁিল 

 ুচঝ চশ্রাগুজলা। 

প্রকৃচত।  অচভশ্াপ েয় ,  অচভশ্াপ েয়,  আেজে আিার েোন্তর,  িরজর্র 

চসংতিার খুলজে,   জজ্রর তাতুচি নিজর।  ভািল দরো,  ভািল প্রািীর,  

ভািল আিার এ েজের সিস্ত চিজথয।  ভজয় কাাঁপজে আিার িে ,  আেজন্দ 

দুলজে আিার প্রার্।  ও আিার স ৃোশ্,  ও আিার স ৃস্ব, তুচি এজসে— 

আিার সিস্ত অপিাজের িূিায় নতািাজক  সা , গাাঁথ  নতািার চসংতাসে। আিার 

লজ্জা চদজয়, ভয় চদজয়, আেন্দ চদজয়। 
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িা। সিয় তজয় আসজে আিার। আর পারচে নে। চশ্চগ  গর নদখ নতার 

আয়োিা। 

প্রকৃচত। িা, ভয় তজি। তাাঁর পথ আসজে নশ্ষ্ তজয়— তার পজর? তার পজর 

কী। শুধু এই আচি! আর চকি ু ো। এতচদজের চেষ্ঠুর দুুঃখ এজতই ভরজ ? শুধ ু

আচি? চকজসর েজেয এত দীঘৃ, এত দুগৃি পথ! নশ্ষ্ নকাথায় এর! শুধু এই 

আিাজত! 

গাে 

পজথর     নশ্ষ্ নকাথায়, নশ্ষ্ নকাথায়, 

                কী আজে নশ্জষ্। 

এত কািো এত সাধো নকাথায় নিজশ্। 

     নঢ্ ওজে-পজি কাাঁদার, 

     সমু্মজখ ঘে আাঁধার— 

                পার আজে নকান্ নদজশ্। 

                আে ভাচ  িজে িজে, 

                িরীচিকা-অজেষ্জর্ 

      ুচঝ তৃষ্ণার নশ্ষ্ নেই— 

     িজে ভয় লাজগ নসই, 

       তাল-ভািা পাল-জোঁিা  যথা 

                িজলজে চেরুজেজশ্॥ 

িা। ও চেষ্ঠুর নিজয়, দয়া কর্ ক আিাজক, আিার আর সতয তয় ো। চশ্চগ  গর 

আয়োিা নদখ।  

প্রকৃচত। (আয়োিা নদজখই নেজল চদল) িা, ওিা, ওিা রাখ রাখ রাখ রাখ , 

চেচরজয় নে চেচরজয় নে নতার ির! এখচে, এখচে। ওজর ও রািুসী, কী করচল, কী 

করচল, তুই িরচল নে নকে! কী নদখজলি! ওজগা, নকাথায় আিার নসই দীপ্ত ্ জ্জ্বল, 

নসই শুভ্র চেিৃল, নসই সুদূর স্বজগৃর আজলা! কী ম্লাে, কী ক্লান্ত, আত্মপরােজয়র কী 

প্রকাণ্ড ন াঝা চেজয় এল আিার িাজর! িাথা নতাঁি কজর এল! োক্ , োক, এ-স  
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োক (পা চদজয় িজরর ্পকরর্ নভজি েচিজয় নেলজল)— ওজর, তুই িণ্ডাচলেী ো 

নতাস েচদ, অপিাে কচরস নে  ীজরর। েয় নতাক তাাঁর েয় নতাক। 

আেজন্দর প্রজ শ্ 

প্রভু, এজসে আিাজক ্দ্ধার করজত— তাই এত দুুঃখই নপজল— িিা কজরা, 

িিা কজরা। অসীি গ্লাচে পদাঘাজত দূর কজর দাও। নিজে এজেচে নতািাজক িাচিজত, 

েইজল নকিে কজর আিাজক তুজল চেজয় োজ  নতািার পুর্যজলাজক! ওজগা চেিৃল, 

পাজয় নতািার ধুজলা নলজগজে, সাথৃক তজ  নসই ধুজলা-লাগা। আিার িায়া-আ রর্ 

পিজ  খজস নতািার পাজয়, ধুজলা স  নেজ  িুজে। েয় নতাক, নতািার েয় নতাক, 

নতািার েয় নতাক! 

িা। েয় নতাক, প্রভু। আিার পাপ আর আিার প্রার্ দুই পিল নতািার পাজয়, 

আিার চদে েুরল ঐখাজেই—নতািার িিার তীজর এজস। 

[িৃতুয 

আেন্দ।                                ুজদ্ধা সুসুজদ্ধা করুর্ািতাণ্েজ া 

নোচ্চন্ত সুদ্ধব্বর-ঞােজলািজো। 

নলাকস স পাপূপচকজলসঘাতজকা। 

 ন্দাচি  ুদ্ধম্ অতিাদজরর্ তম্॥ 

 


